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CSALÁDTÁMOGATÁSI NYOMATATVÁNY 

 

1. SZEMÉLYI ADATOK – Kérjük, nyomtatott betűkkel, OLVASHATÓAN töltse ki! 
 

BETEG GYERMEK ADATAI 

Név:  _____________________________________________________________________________ 

Születési hely: ____________________________________  Születési idő: ______________________ 

Anyja születési neve: __________________________________ Testvérek száma: ________________  

TAJ száma: ________________________________________________________________________ 

Állandó lakcím 

Irányítószám: _______________________________________________________________________ 

Város: ____________________________________________________________________________ 

Utca, házszám:______________________________________________________________________ 

Levelezési cím (csak akkor kell kitölteni, ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel) 

Irányítószám: _______________________________________________________________________ 

Város: ____________________________________________________________________________ 

Utca, házszám:______________________________________________________________________ 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI 

 

Név: __________________________________ Születési név: ________________________________ 

Személyi igazolványszám: __________________  Lakcímkártya szám: ________________________ 

Telefonszám/Mobilszám: _____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

2. A HÁZTARTÁS JÖVEDELME ÉS VAGYONI HELYZETE 

 

Törvényes képviselő foglalkozása: ______________________________________________________ 

Munkahely neve: ____________________________________________________________________ 

Számlavezető bank neve: _____________________________________________________________ 

Bankszámlaszáma: __________________________________________________________________ 

Bankszámla tulajdonos neve: __________________________________________________________ 

A háztartás havi jövedelme összesen: _________________________  Ft. 

Munkabér: ______________________ Ft. Családi pótlék: _____________  Ft. GYES/GYED: ___________  Ft. 

Gyermektartás: ____________ Ft. Ápolási segély: _______________ Ft. Szociális támogatás: ___________ Ft. 

Egyéb: _________________________________________________________________________________  

A háztartás összes kiadása havonta: ______________________  Ft. 

 

Kap-e a más szervezettől/alapítványtól támogatást?   Igen   Nem 

(Az elbírálás során semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri a támogatáskérőt azért, mert esetleg más szervezettől is 

kap párhuzamosan támogatást. Az információ szervezetünk számára jelent segítséget.) 
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Ha igen, akkor honnan? _______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Támogatás összege: __________________ Ft. 

 

3. EGYÉB INFORMÁCIÓ 
 

Honnan hallott az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványról? 

 __________________________________________________________________________________ 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt, _______________________________  

Kérelmező aláírása 

 

 

4. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK 

 

Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány elkötelezett a támogatottak személyes adatainak 

védelmét illetően. Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Alapítvány 

adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 

 

5. VISSZAKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK 

 

Jelen nyomtatványon kívül az alábbi dokumentumok megküldése szükséges: 

- Kérvény, amely ismerteti, hogy miért van szükség a támogatásra. (beteg gyermek 

egészségi állapota, a család szociális és anyagi helyzete, stb.). 

- Hozzájárulási nyilatkozat, (nyomtatvány, amelyet mellékelten megküldünk). 

- Orvosi igazolás (nyomtatvány, amelyet mellékelten megküldünk). 

- Támogatási kérelem (nyomtatvány, amelyet mellékelten megküldünk). 

- Bankszámla kivonat vagy olyan hivatalos banki írat, amely tartalmazza a bank nevét, a 

számlatulajdonos nevét és a számlaszámot.  

- A törvényes képviselő személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.  

- A gyermek TAJ kártyájának másolata.  

- Fénykép a beteg gyermekről.  

 

 

A dokumentumok visszaküldhetők szkennelve, elektronikus úton a csaladtamogatas@leukemias.hu 

vagy postai úton az alábbi címre: 

 

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 

Budapest, Pf.: 759. 

1535 
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